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• Nikon Nordic, Lumene, Visit Finland, House of Lapland
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Instagram: @eevamakinen
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#LaplandBucketList



Yhteiset tulokset
#LaplandBucketList –kampanjan vaikuttajakampanjassa oli mukana neljä 
kansainvälistä Instagram-vaikuttajaa @nude_yogagirl, @kpunkka, @dansmoe
ja @eevamakinen.

Vaikuttajien yhteiset tulokset:

• Engagement Rate 10,2 %

• Kokonaisnäkyvyys: 3 228 200 kpl
• USA 1 250 000 näyttökertaa, joista naisia 650 600

• Reaktiot: 317 600

• Seuraajien kanssa oltiin koko ajan vuorovaikutuksessa ja vaikuttajat saivat 
paljon yksityisviestejä kampanjan aikana. Lapin yötön yö oli selkeästi 
seuraajia kiinnostava aihe. 

• Tärkeimpänä valttina kampanjassa oli se, että tilanteet koettiin aitoina ja 
kokemukset tuotiin esille lähes reaaliaikaisesti storeissa sekä postauksissa. 



Tavoitteiden täyttyminen

• Kampanjan viestinnällisenä tavoitteena oli Lapin imagollisen viestin 
eteenpäin vieminen, joka toteutus oli vaikuttajien kanavissa onnistunut 
ja suurta mielenkiintoa herättävä. 

• Tavoitteena oli saada kampanjalle vähintään 1 000 000 henkilön 
näkyvyys ja se toteutui yli kolminkertaisesti. 

• Lapin kesän tarjontaa ja mahdollisuuksia esitettiin selkeästi 
#LaplandBucketList –ajatuksella, jotta matkustaminen ja tekeminen 
Lapissa olisi mahdollisimman konkreettista.

Muuta huomioitavaa:

• Kuvat otettiin autenttisissa tilanteissa ja kaikki kohteet oli tarkkaan 
valittu kestävän matkailun sekä huomiota herättävän visuaalisuutensa 
vuoksi. 



Toiminnallinen tavoite: 

Liikenteen kasvu OiL somekanavissa

House of Laplandin ylläpitämien Only in Lapland –
somekanavien, Metsähallituksen Luontoon.fi ja 
Finnishparks -tilien, sekä alueiden tavoittavuus 
yhteensä:

• 193 170 tavoitettua

• 20 596 reaktiota

• sitoutumisaste 11%



@eevamakinen@dansmoe

@kpunkka@nudeyogagirl

• 100% kansainväliselle yleisölle • 91 % kansainväliselle yleisölle

• 93 % kansainväliselle yleisölle • 78 % kansainväliselle yleisölle



Lapin potentiaali?



Huomioita vaikuttajamarkkinointiin

• Vaikuttajien kiertokulku - kuka vain, missä vain

• Pienet asiat merkkaavat, onko jotain erityistä mistä vaikuttaja innostuu?
o Voiko siitä ottaa videon tai kuvan ja jakaa sosiaalisessa mediassa?
o Onko tuote / paikka tunnistettava?
o Yhtenäisyys, google-haku

• Vaikuttajan arvomaailma -> seuraajien arvomaailma <- tilaajan 
arvomaailma

• Yhdistääkö teitä samat intressit?

• Aika, valo ja paikka

• Tekeminen itse testattua ja hyväksi havaittua

• Aidot kokemukset ja paikallisuus -> paikallisopas Suomesta

• Potentiaalia myös kotimaan vaikuttajissa



”In Finland you have a huge sky to watch the stars. 
In Hong Kong we only have a small sky and we can’t really see the 

stars.”

- Man from Hong Kong



Kysymyksiä?
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